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 2019מרס  4

 שאנן תקלההענקת מילגה לסמ"ר 
 י. שי

 

דגן"  רוזפיני ומלגת עמותת סיירת חרוב ו"קרן  הוענקה 2019 פברואר 27' הביום 
כמנהג שהפך למסורת שמור , לוחם ומפקד בסיירת חרוב. שאנן תקלהלסמ"ר 

ממשתחררי  ת הסיירתאירוע פרידגה בהמלטקס הענקת היטב מקומו של 
 . הפעם התקיים האירוע בקרית גת.היחידה

קשר שבין ההידוק ל אותה שרשרתהינה חוליה נוספת ב הענקת המלגה
 את העמותהבכך מביעה לסיירת הצעירה.  –יוצאי הסיירת הוותיקה 

 ותומכי לחימה מפקדים ,"דרך צלחה" ללוחמים תרבה ומאחל-הה תהערכ
 המסיימים את שירותם בסיירת חרוב. 

, רס"ר סא"ל אורן צבר – מפקד הסיירתבטכס הענקת המלגה היו עימנו 
 שאנןשל  ועמיתירעיו ו סרן קים אוקאדר, - תיובל, קצינת השלישו -היחידה 

 ליחידה ובעלי תפקידים עמם חלק את שנות שירותו בצה"ל.

י דגן", הוענק לשאנן עם תעודת ההערכה מטעם העמותה ו"קרן רוז ופינ
לוחם סיירת חרוב  ,יעקב סגל-הספר "כאחד הרגבים". זהו ספרו של צבי

 שעשומירדן  חולית מחבליםחדירת  סיכולשנפצע קשה מאוד במרדף ל
שנים . וחוסלו בקרב בו נפגע צביקה בתוך הארץ האל מרכזי אוכלוסיי םדרכ

-לשירותו בסיירתלאחר מכן כתב סגל את ספרו האישי בו הקדיש מקום רב 
   חרוב המיתולוגית.

 

 בהמלצתו להענקת המלגה, כותב מפקד הסיירת, סא"ל אורן צבר: 

להפיק לקחים ומשמעת עצמית חזקה. )...( שאנן הוכיח  תקצועיות, יכול" )...( שאנן הפגין כושר פיקוד ומנהיגות, מ

אדם ומפקד צנוע, כריזמטי  צעיות בשגרה ובאימונים. )...(במהמחויבות רבה לפקודיו ומסירות ליחידה ולמשימותיה 

 ושמו הולך לפניו בקרב החיילים והמפקדים ביחידה." דומצטיין, היווה דמות לחיקוי בכל תפקי

 

 

 
 גת הענקת המלגה בקריתשאנן בטקס 

 "הוא אדם ומפקד צנוע, כריזמטי ומצטיין )...("  :מפקד היחידהתב שאנן, כעל 

 יובל, 
 רס"ר היחידה

 שאנן תקלה

במסגרת העלאת יהודי אתיופיה לארץ ב"מבצע  1984-אחים, בן להורים שהגיעו לישראל ב 5. הצעיר מבין 1997 -שאנן נולד בישראל ב
משה".  לאחר תום לימודיהם התיכוניים ושירות בצה"ל פנו אחיו של שאנן לאפיקי לימודים ועשייה שונים ועוסקים בתקשורת, בתעשיות 

לוגיה המתקדמת ועוד. שאנן סיים את לימודיו ברחובות ועמד בהצלחה בבחינות הבגרות. כיום, לאחר הביטחוניות, מחשוב הטכנו
 השירות בסיירת חרוב בכוונתו לפנות ללימודי כלכלה ומינהל עסקים.  אנו מאחלים לו הצלחה רבה
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 הסיירתמפקדי ם לשירות ווותיקי סיירת חרוב, עמיתי –כולנו 
 לשאנן תקלהמאחלים 

 יפנה ויפעלהצלחה רבה באשר 
 
 

 "קרן פיני ורוז דגן"
לאורך שתמשך  אנו מקוויםש שהפכה למסורת המלגהלהענקת 

 שנים קדימה, שותפה לנו "קרן רוז ופיני דגן". מיהו פיני דגן?

פיקוד הצפון דוד אלעזר  )לימים , כשפנה אלוף 1966-ב •
( לתעשייה האווירית והציג להם את בעיית 9-הרמטכ"ל ה

חדירות חוליות הצבא הסורי לתוך ישראל, "החלו הגלגלים 
לעבוד". פיני הגה, יזם, תכנן וניהל את ייצור מערכת הנשק 

 .co.il.484) :מענ"ש באתר העמותה-"צריח דגן" )עוד על ה

 1966ת ביותר, פותחה במהלך המערכת, שנחשבה לסודי •
נקלטה המערכת  1967 -וחרוב נטלה חלק פעיל בכך. ב

ביחידה לשימוש מבצעי ושולבה בפעילות הסיירת גם 
 הימים.  6במלחמת 

לאחר המלחמה שימש צריח הדגן כאמל"ח עיקרי במארבים  •
שלאורך הירדן. לוחמי הסיירת הגיעו למיומנויות יוצאות דופן 

תם לסיכול פח"ע חיסלו עשרות בהפעלת הכלי ובעשיי
אחד ממארבי הדגן  מחבלים שניסו לחדור אל עומק הארץ.

מחבלים )ויש שאומרים  24של סיירת חרוב בבקעה, חיסל 
 שהמספר גדול יותר(.

ונספחים  –הישגי הדגן עוררו עניין רב בקרב צבאות זרים  •
 .מענ"ש-צבאיים ניסו לאסוף מידע וללמוד על ה

עמד פיני דגן  1974 -פירוק היחידה במאז הפיתוח ועד  •
בקשר הדוק עם סיירת חרוב. קשר שהתחדש עם הקמת 

ונמשך משך שנים ברוח   -העמותה ע"י יוצאי הסיירת 
 ומעש.

 כאחד הרגבים
 ומדוע? -מהו הספר הזה 

 לוחם ומפקד בסיירת המיתולוגית. -הספר נכתב ע"י צביקה סגל  •

עקורים באירופה והובא ע"י דור ראשון לניצולי שואה שנולד במחנה  •
 חודשיים.-הוריו לישראל בהיותו בן כ

צביקה נימנה על מייסדי סיירת חרוב ובמהלך מרדף בצפון הבקעה,  •
. נפצע 50וסגנו ונפצעו לוחמי הסיירת וגדוד  50בו נהרגו גם מג"ד 
 צביקה קשה ביותר.

ושרד.  –צביקה חולץ ע"י אחד המ"פ של חרוב )בילו מישורי ז"ל(  •
ר תקופת שיקום ארוכה ומייסרת הוא שב לשירות בצה"ל לאורך לאח

 שנים.

שחלק משמעותי ביותר בה היא תקופת  –הספר הוא ביוגרפיה  •
 שירותו של צביקה בסיירת חרוב.

 –בספרו מתאר סגל את תולדות עוד שותף לתקומה. מעפר ואפר  •
למדינה עצמאית ומוערכת מאוד בקרב קהילת העמים. בעינינו, 

ל צביקה לשירות בחרוב ועמיתיו בעמותה, הספר הוא חבריו ש
מסמך ערכי מאוד והענקתו מטעמנו לדור הצעיר שבתחילת דרך 

 חדשה היא משום הבעת הערכה רבה.
 

ספר זה מוענק לך " בדברי ההקדשה האישית, לכל לוחם, כתב צביקה:
בהוקרה ולהבעת תודה והערכה רבה על שירותך המיוחד בסיירת חרוב 

קמה וממשיכה את דרכנו בהגנה על ביטחון ישראל. בטוחני כי אשר 
שירותך בסיירת יישאר חרוט בלבך וכי הקשר הנפשי שנוצר בך 

אחד הלוחמים המייסדים של  יוותר עמך כפי שמלווה הוא אותי,  ליחידה 
 סיירת חרוב, לאורך עשרות שנים ובעת שכתבתי ספר זה".

 


